GLOSÁŘ

UIS
uis@

univerzitní informační systém, integrační tým fakulty
e-mailová konference vývojového týmu a systémových integrátorů

AF
ANETE
AVC

Agronomická fakulta
menzovní systém
audiovizuální centrum

Bugs

chybová hlášení

CA
CEP
CEZ
CML
CMPS
CSV

certifikační autorita
centrální evidence výzkumných projektů
centrální evidence výzkumných záměrů
centrální mozek lidstva
centrální management počítačové sítě
formát souboru používaný při výměně dat

DM
DOC
DS

data management
dokumenty MS Word
dokumentový server

ELIS
ERD
ECTS

eLearningový informační systém
entitně relační diagram
kreditní systém studia

Faro
FM
FRIM

WiFi síť MZLU v Brně
facility management
Fond rozvoje investičního majetku

HTML

značkovací jazyk užívající se zejména na webu

IBP
IC
IS
ISIC
ITIC
IZO

IB projekt; firma realizující FM
informační centrum
informační systém
mezinárodní karta studenta
mezinárodní karta učitele
kód, identifikační číslo

KPM

kolejní přístupové místo

LDAP
LDF

stromová struktura organizující přihlašovací informace na centrálních autentizačních serverech
Lesnická a dřevařská fakulta

MŠMT
MZLU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

OI
OKV
OPSA
OSSA
OSVT

Oddělení infrastruktury
Oddělení koncepce a vývoje
Oddělení provozu a správy aplikací
osoby spravující systémovou agendu
osoby spravující výpočetní techniku

PDF

formát souborů čitelný Acrobat Readerem

PEF
PUV
PS

Provozně ekonomická fakulta
evidence původně uznaných výsledků
PostScript

RIV
rejstřík informací o výsledcích obsahující výsledky projektů evidovaných v CEP
RIV záznam typu A
audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
RIV záznam typu B
odborná kniha
RIV záznam typu C
kapitola v knize
RIV záznam typu D
článek ve sborníku
RIV záznam typu E
uspořádání, zorganizování výstavy
RIV záznam typu J
článek v odborném periodiku
RIV záznam typu M uspořádání, zorganizování konference
RIV záznam typu P
patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních předpisů
RIV záznam typu S
sborník
RIV záznam typu V
oponovaná výzkumná zpráva pro státní zprávu
RIV záznam typu W uspořádání, zorganizování workshopu
RIV záznam typu Z
závěrečná práce
RSS
technologie umožňující přebírat obsah zdrojů zpráv na internetu
SAP
SIF
sif@
SIMS
SKM
SPAM
SPM
SQL
SYSID
SZŘ
SZZ

ekonomický systém univerzity
systémový integrátor fakulty
e-mailová konference systémových integrátorů
Sdružené informace matrik studentů
Správa kolejí a menz
nevyžádaná pošta
servisní přístupové místo
neprocedurální jazyk pro práci s databází
systémový identifikátor
Studijní a zkušební řád
státní závěrečná zkouška

ŠLP

Školní lesní podnik

ToDo

správa úkolů

UID
UIKT
Unstable
URL

osobní identifikační číslo uživatele v UIS
Ústav informačních a komunikačních technologií
vývojářská databáze, která není periodicky synchronizována
adresa souboru v síti Internet

V7
VPM
VVIS

seznam doposud absolvovaných studijních povinností (zapsaných předmětů) studenta
veřejné přístupové místo
vědecko-výzkumný informační systém

WiFi

bezdrátová síť

XHTML
XLS
XML

značkovací jazyk
dokumenty MS Excel
značkovací jazyk

ZF

Zahradnická fakulta

